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Etelä-Konneveden 
kansallispuisto 

• Etelä-Konneveden kansallispuisto on perustettu vuonna 2014. 
Kansallispuiston pinta-ala on noin 15 neliökilometriä. Pääosa 
puiston pinta-alasta on Etelä-Konnevesi – järven alueella.

• Hankkeen valmistelu aloitettiin v. 2015 ja Rautalammin kunta 
haki Pohjois-Savon ELY-keskukselta avustusta 
rantautumispaikkojen rakentamiseen v. 2016. 

• Rahoituspäätös saatiin v. 2017.

• Rautalammin luontomatkailun investointihanke on Euroopan 
maaseuturahaston tukema hanke. Sen hyväksytyt 
kokonaiskustannukset ovat 346 000 €. Tästä tuen osuus on 
70% eli 242 200 € (EU ja valtio) ja kunnan osuus 30 % eli 103 
800 €. 

• Lisäksi kunta toteuttaa hankkeen ulkopuolella, kokonaan 
omalla rahoituksellaan mm. laitureiden kotisatamapaikat. 

• Hankkeen toteutusaika 29.3.2017-31.12.2019



Rantautumispaikkojen 
rakentaminen

• Rakentaminen aloitettiin keväällä 2017.

• Aluksi rantautumispaikkoihin tehtiin 
maatyöt (tiet, parkkipaikat, laiturien 
maatuet).

• Syksyllä 2017 ja kesällä 2018 
rakennettiin laiturit, osa veneluiskista ja 
osa rantautumispaikkojen 
rakennuksista.

• Kesällä 2019 on tarkoitus rakentaa loput 
rakennukset ja loput veneluiskat. 







Satamien 
kokonaiskustannukset

v. 2017-2018
• Kierinniemi 94 000 €

• Hanhitaipale 16 000 €

• Pitkälahti 34 000 €

• Koipiniemi 45 000 €

• Pieni Navettasaari 7 000 €

• Vahvalahti 16 000 €

• Pitkäpohjanlahti 50 000 €

262 000 €



Kierinniemi

• Kustannukset -17/18 94 000 €
• Asiantuntijapalvelut 2 000 €

• Aluetyöt 40 000 €

• Laituri 27 000 €

• Rakennukset 25 000 €

• Mitä tehdään vuonna 2019?
• Betoninen veneluiska



Rantautumispaikkojen 
rakennusten rakennustyypin 

valinta
• Hankesuunnitteluvaiheessa oli tarkoitus rakentaa ns. 

höylähirsi – tyyppisiä, rautakaupan hyllystä löytyviä 
rakennelmia. Laiturit miellettiin tärkeimmiksi kävijöitä 
rantautumaan houkutteleviksi elementeiksi. 

• Kevättalvella 2017 Jukola Oy:n toimitusjohtaja Jouni 
Lehmonen esitti idean, että he voisivat toimittaa yhden 
satamarakennuksen. Kuukautta myöhemmin Jouni esitteli 
kokonaisen satamarakennusten luonnoskuvamalliston, joka oli 
räätälöity Etelä-Konneveden kansallispuistoon.  

• Luonnoskuvien yhteisiä nimittäjiä olivat Etelä-Konnevesi –
järven maisemia ja historiaa kunnioittava muotokieli ja 
rakennusten rakennusmateriaalien luonnonmukaisuus.

• Jouni Lehmosen ajatus oli, että pelkkä laituri ei välttämättä 
riitä veneilijän rantautumiseen. Rantautumispaikalla pitäisi 
olla jotain sellaista, joka ylittää veneilijän / retkeilijän 
odotukset. 



• Ennen toteutusta asia esiteltiin 
hankkeen tukipäätöskäsittelijälle 
Pohjois-Savon ELY-keskuksessa. 
Lisäselvityksillä (vertailuhinta) ELY-
keskus hyväksyi suunnitelmien 
muutoksen.







Hankkeesta opittua
• Luotettavat yhteistyökumppanit ovat erityisen tärkeitä tällaisessa 

hankkeessa, koska rakennuttamisasiakirjojen tekemiseen ei voida käyttää 
paljon aikaa.

• Suosi mahdollisuuksien mukaan paikallisia urakoitsijoita (mm. 
paikallistuntemus, kustannukset pienemmät, luotettavuus yms.).

• Hankkeelle varattava riittävät työnjohtoresurssit. Mm. kohteiden 
lukumäärä ja etäisyys lisäävät resurssitarvetta. Samoin hankkeeseen 
sisältyvien yksittäisten hankintojen lukumäärä lisää työmäärää.

• Huomioi rakentamisessa huoltokustannukset. Esim. tyhjennysautolla 
tyhjennettävä puucee, jäiden kulkusuunnat suhteessa laitureihin, oikeat 
kiviainekset satamarakenteissa yms.

• Erikoistyöt ko. töihin erikoituneille yrityksille. Esim. laiturien asennus.

• Huomioi alueen tiestön rajoitukset, kun suunnitellaan hanketta.

• Järkevä rakentamisaikataulu. Satamarakennusten käyttöikä huollosta 
riippuen 20 – 30 vuotta, kaiken ei tarvitse valmistua parissa kuukaudessa.

• Tiedotukseen oma suunnitelma. Älä myy rakentamattoman laiturin 
laituripaikkoja, seuraavana kesänä ilmestyvät tv-ohjelmat tai erikoislehtien 
jutut tehdään tänä kesänä.

• Varaa resursseja huoltoon. 



Hankkeesta opittua

• Mieti hankehakemusta tehdessä tarkasti mitä kustannuksia hankkeen 
aikana muodostuu!

• Varaa riittävästi henkilöstöä hankkeen vetämiseen. 

• Hoida kilpailutukset huolella. Hintatason selvittäminen 2 500-60 000 € 
hankinnoissa. Yli 60 000 € hankinnat kuuluvat julkisen hankintalain 
piiriin. 

• Tiivis yhteydenpito ELY-keskukseen! Noudata rahoituspäätöksen ja ELY-
keskuksen ohjeita. Mieluummin kannattaa kysellä liikaa kuin liian vähän. 
Ennakoi, selvitä, varmista ELY-keskukselta.

• Mahdollista valita myös muuta kuin halvin vaihtoehto. Perustele esim. 
kestävyydellä, omaleimaisuudella, paikallisuudella. 

• Sisältömuutoksia ja jatkoaikaa voi ja kannattaa hakea. Ole liikkeellä hyvissä 
ajoin!

• Tutustu maksatushakemukset tekoon jo hankkeen alkuvaiheessa. Tallenna 
tiedot järjestelmällisesti! Se helpottaa hankkeessa toimimista ja varsinkin 
maksuhakemuksen tekemistä, kun tarvittavat selvitykset jne. ovat jo 
valmiina ja helposti löydettävissä.

• Virheitä sattuu kaikille! 
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